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Informuojame, kad nuo rugsėjo 14 d. 9 val. iki rugsėjo 18 d. 9 
val. Pasvalio mieste, nuo rugsėjo 16 d. 9 val. iki rugsėjo 17 d. 9 val. 
Mikoliškio gyvenvietėje ir nuo rugsėjo 15 d. 9 val. iki rugsėjo 16 d. 
9 val. Narteikių gyvenvietėje centralizuotai tiekiamos šilumos punktų 
įvaduose termofikacinio vandens temperatūra bus paaukštinta iki 70 ºC. 
Šiuo laiku pastatų šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai turi įspėti 
gyventojus ir atlikti karšto vandens sistemos legioneliozės profilaktiką.

 
AB „Panevėžio energija“, Kupiškio–Pasvalio ŠTR administracija, 

tel. (8 451) 51 726, Gėlių g. 7, Pasvalys.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 6730/0011:2), esančio 
Kidžionių k., Pušaloto sen., savininką V. Š. arba jo įgaliotus asmenis, 
kad UAB „Geodala“ matininkas Povilas Kilikevičius (kvalifikacijos 
pažymėjimo Nr. 2M-M-2441) 2020 09 23 11.00 val. vykdys žemės 
sklypo (kad. skl. Nr. 6730/0011:171), esančio Kidžionių k., Pušaloto 
sen., ribų ženklinimo darbus.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 6703/0004:77), esančio 
Suveizdiškio k., Daujėnų sen.,  savininką R. D. arba jo įgaliotus asmenis, 
kad UAB „Geodala“ matininkas Povilas Kilikevičius (kvalifikacijos 
pažymėjimo Nr. 2M-M-2441) 2020 09 24 9.00 val. vykdys žemės skly-
po (kad. skl. Nr. 6703/0004:89), esančio Suveizdiškio k., Daujėnų sen.,  
ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į UAB „Geodala“ 
adresu Kęstučio g. 73-1, Kaunas, el. paštu info@geodala.lt arba telefonu 
8 685 08 308.

Įspūdis

Brėkšta AJOLYTĖ

Kiek laiko praeina, kol apmąžta 
netekties sielvartas? Kol kasdieny-
be užsitraukia artimo ilgesys? Sako 
– metai. Tik dainose, pokalbiuose 
visad truks išėjusios mamos, drau-
gės, senelės...

Prieš daugiau nei metus šią 
žemę paliko iš Kiemėnų kaimo ki-
lusi poetė Regina Kvedarienė (1951 
08 29–2019 08 09). Vieną lietingą 
rugpjūčio popietę – josios gimimo 
dieną – dukra, artimieji, dainos ir 
poezijos draugai, kaimynai susitiko 
prisiminti Reginutės, kaip meiliai 
ją vadina, jai padainuoti, paskaityti 
eilių, ir vienas su kitu pabūti. Nors 
pačios Reginos nebėra, jos atmini-
mas – gyvas, telkia čia likusiuosius. 
Ir Kiemėnų atmintis – pilna Regi-
nos gyvybės. Ji jautė gimto krašto 
grožį, žmonių gerumą – ir jiems 
dovanojo savąsias knygas...

Ant Reginos kapo – gėlės, jos 
mėgtos, bordo spalvos, žvakių švie-
sa ir draugų malda. Dangų niaukstę 
lietaus debesys tam kartui nurimo 
– leido skambėti giesmei. Su ja 
mintyse nuvažiavome į Kiemėnų 

Atminimas – stipresnis už mirtį
bendruomenės salę – pasiruošėme 
gitaras, atsivertėme eilių knygas... 
Ir vėl apniaukė dangų lietūs – tarsi 
kviesdami ilgiau pasilikti drauge.

Ateinančiųjų žvilgsnį išsyk su-
tiko atminimo stalelis – nuotraukos 
ir Reginos autorinės knygos. Kas 
iškart apžiūrėjo, kas vėliau, su ar-
batos puodeliu, prisiminė gražias 
šios moters gyvenimo akimirkas...

Velionės pusseserė Danutė 
Simonavičienė, ją visą gyvenimą 
pažinojusi, dalijosi prisiminimais 
– Regina, aukšta linksma šviesia-
plaukė, visad su daina!.. Ir žodžius, 
ir muziką dainoms kūrusi. Kiekvie-
nam savo kolektyvo nariui ranka 
tekstus užrašydavusi. Sakydavo – 
nereikia spausdinti, kol rašysiu – ir 
pati išmoksiu! Atminimo popietę 
vedusi Violeta Atkočiūnienė pa-
sakojo, kad Regina ir labai daug 
skaitė – Kiemėnų bibliotekoje jai 
nebebuvo ko ir pasiūlyti, tad vež-
davusi knygas iš Pasvalio.

Mintyse akimirkai sustojau. 
Taip ramu ir gera pasidarė... Tarsi 
Regina išties būtų savo kūrybos 
sparnu tyliai petį palietusi... Taip 
natūraliai, šiltai kalbėjosi josios 
artimieji, ją prisimindami.

Renata Kaziliūnienė, kolektyvų, 
kuriuose dainavo Regina, vadovė, 
prisimena ją buvus tarsi mamą... 
Nors tarp moterų – ir nemažas 
amžiaus skirtumas, visad rasdavo 
apie ką pasikalbėti. Ne tik repetuoti 
susitikdavo, bet ir kartu pabūti, pa-
bendrauti. Regina, kalbėjo vadovė, 
buvusi ir labai reikli, įžvalgi. Dai-
nuoja jau ką visos susėdusios, o ji 

staiga sako – kažkas čia ne taip, 
negerai darote. Ir ima ieškoti, ban-
dyti kitaip... Išties – pastabų Regina 
išsakydavusi gerų.

Kolektyvai „Serbenta“, „Vin-
giorykštė“, „Romantika“ atliko 
Reginos mėgtų dainų, taip pat – ir 
josios kurtų. Šios poetės eilės – itin 
dainingos, skaitant justi savaime 
plaukianti melodija, ritmo pojūtis... 

Ir jautri, savita pasaulio pajauta:
Pasėdėkim visi, gal suprasim 
tada,
Kodėl žemėn ateina ruduo,
Kodėl niaukias dangus,
Kodėl saulės nėra,
Kam upėse šaltas vanduo.
Literatų klubo „Užuovėja“ 

pirmininkė Regina Grubinskienė 
prisiminė bendravardę eilėmis, 
jos miniatiūromis. R. Kvedarie-
nė kiekvieną rugpjūčio sepintąją 
atsiųsdavo klubo vadovei žinutę, 
sveikindama su vardo diena. Ir 
pasirašydavo – bendravardė. Šis 
rugpjūtis – kitoks... Paženklintas 
išėjimu, ilgesiu, mirtimi. Širdį su-
gniaužė perskaityta Konstancijos 
Vinkelienės, taip pat neseniai mus 
palikusios kraštietės poetės, eilėraš-
čio ištrauka: „Nėra mirties, yra tik 
išėjimas...“ Kaip gali būti mirtis? 
Jei Žmogaus ugnis amžinai negęsta 
mumyse...

Reginos dukros Vilmos akyse 
– liūdnai spindinti ilgesio ašara. Ji 
kalbėjo anapilin išėjusiai Mamytei: 
Atėjom į Tavo gimtadienį, o Tavęs 
– nėr. Kažkaip keista... Ir ramybė, 
aplankanti pajutus draugų meilę, 
mirtį nugalinčią.

Kiemėnietės literatės Reginos Kvedarienės atminimo popietė. Žvakių 
apšviestos gyvenimo akimirkos nuotraukose ir jos kūrybos knygos.

Iš teismo salės

Pušalotiečiui V. M. šešis mė-
nesius apribota laisvė, įpareigojant 
dirbti, mokytis arba būti registruotam 
Užimtumo tarnyboje.

Taip pat įpareigotas išdirbti 40 
valandų sveikatos priežiūros, globos 
ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinė-
se organizacijose, kurios rūpinasi 
neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais 
pagalbos reikalingais žmonėmis.

Gruodžio 29-osios vakare V. M. 
savo ūkiniame pastate išgertuvių 
metu kumščiais sudavė ne mažiau 
kaip du smūgius V. B. į veidą, su-
laužė skruostikaulį bei žandikaulį 
ir taip sutrikdė jo sveikatą.

Kaltinamasis prisipažino mušęs 
pažįstamą V. B., kuris atėjo girtas 
ir dar atsinešė degtinės. Priepirtyje 
jie kalbėjosi.

V. M. teigia alkoholio negėręs ir 
buvęs visiškai blaivus. Gėrė vienas 
V. B. Iš pradžių kalbėjosi draugiškai, 
bet kai šneka pasisuko apie žmoną, 
jie susipyko, išstūmė V. B. pro du-
ris, jis vis tiek lindo. Tuomet trenkė 
kumščiu į veidą, abu susikibo.

Pušalotietis prisipažįsta V. B. 
pakėlęs ir parvertęs ant trinkelėmis 
iškloto kiemo, užgulęs į veidą sudavė 
dar vieną smūgį.

Kaltinamasis prisiminė, jog kitą 
rytą nuėjo į nukentėjusiojo namus 
sužinoti, kaip jaučiasi, ar labai nu-
kentėjo. Iš jo mamos sužinojo, kad V. 
B. išvežtas į Kauno ligoninę. Tuomet 
išsigando, jog jį stipriai sužalojo, 
pats atvažiavo į policiją paaiškinti 
situacijos, kaip viskas įvyko.

V. M. labai gailisi pasikarščiavęs, 
gailisi sudavęs V. B. du smūgius ir 
jį sužalojęs.

Nukentėjusysis teigia nežinąs, 
kas V. M. užėjo, nes puolė ir sumušė 
be jokios priežasties. Po sumušimo 
kaltinamasis neatvažiavo aplankyti, 
neatlygino padarytos žalos, tik ne-
seniai atsiprašė, susitarė dėl žalos 
atlyginimo.

Už sumušimą – 40 valan-
dų nemokamų darbų

Panevėžio teritorinė ligonių kasa 
pareiškė 526,65 euro civilinį ieškinį, 
kurį kaltinamasis atlygino.

V. M. praeityje teistas, teistumas 
išnykęs, baustas administracine tvar-
ka.

Dagių kaime gyvenančiam E. 
P. skirta septynių mėnesių laisvės 
atėmimo bausmė.

Lapkričio 27-osios pavakary 
girtas E. P. Saločiuose, „Indritus“ 
parduotuvėje, nuo prekystalio pa-
grobė du butelius alaus. O vėliau jis 
nepakluso policijos pareigūno teisė-
tiems reikalavimams sėsti į specialųjį 
automobilį ir važiuoti į komisariatą.

Dagietis teigia, kad pasiėmė alų 
nesusimokėjęs, nes buvo girtas. Dėl 
girtumo priešinosi ir policininkui.

Kaltinamasis registruotas Užim-
tumo tarnyboje, baustas adminis-
tracine tvarka, iš jų du kartus – už 
policijos pareigūnų reikalavimų 
nevykdymą.

E. P. anksčiau teistas septynis 
kartus už turtinius nusikaltimus, vai-
ravimą girtam. Apskritai daugumą 
nusikaltimų padarė girtas.

Kaltinamojo nuolat daromi tur-
tiniai nusikaltimai, jų tendencija 
pereiti į sunkesnius, susijusius su 
smurtavimu prieš žmogų, rodo, kad 
E. P. nekeičia savo įprasto nusikals-
tamo gyvenimo būdo ir jo socialinis 
pavojingumas nemažėja.

Nuteistas aštuntą kartą

Estijos Piarnu miesto gyvento-
jas per keturis mėnesius įpareigotas 
sumokėti 900 eurų baudą. Gegužės 
19-osios vakare Saločių pasienio kon-
trolės punkte estas davė 20 eurų kyšį 
sienos apsaugos tarnybos pareigūnui, 
kad nebūtų surašytas administracinio 
nusižengimo protokolas už suklastotus 
automobilio valstybinius numerius.

Kaltinamasis prisipažino, jog Kau-
no miesto automobilių turgavietėje iš 
nepažįstamo asmens už 5 tūkst. eurų 

Estas per keturis mėnesius 
įpareigotas sumokėti 900 
eurų baudą

nusipirko „Ford Galaxy“ su belgiškais 
valstybiniais numeriais. Važiavo namo 
į Estiją, Piarnu miestą. Prie sienos su-
stabdė Lietuvos pasienietis. Patikrinęs 
dokumentus bei apžiūrėjęs automobilį, 
pareigūnas pasakė, kad valstybiniai 
numeriai suklastoti, ir su dokumentais 
nuėjo į tarnybines patalpas.

Estas teigia, jog pralaukęs apie dvi 
valandas, užėjo į tarnybinę patalpą 
ir paklausė, ar jam skirta bauda, ar 
susitars. Pareigūnas kažką atsakė, bet 
jis neišgirdo.

Kaltinamasis prisipažįsta tuomet 
ant stalo padėjęs 20 eurų, tikėdamasis, 
kad pareigūnas priims kaip kyšį, nesu-
rašys protokolo ir leis toliau važiuoti. 
Tačiau pareigūnas jį sulaikė.

Estas prisiminė, kaip jį pristatė į 
tarnybines patalpas Šiaulių mieste, 
kur surašė administracinio pažeidimo 
protokolą už suklastotus numerius, po 
to uždarė į areštinę.

Dėl padaryto nusikaltimo Piarnu 
miesto gyventojas labai gailisi. Davė 
kyšį, nes norėjo greičiau parvažiuoti 
namo.

Paberžėlių kaimo gyventojui 
V. B. skirta 16 parų arešto bausmė, 
kurią teks atlikti Šiaulių tardymo 
izoliatoriuje.

Kaltinamajam uždrausta trejus 
metus vairuoti transporto priemo-
nes ir konfiskuotas 1250 eurų vertės 
„Volvo“ automobilis. Taip pat pri-
teista 133,10 euro už jo nuvežimą ir 
po 2,43 euro už kiekvieną saugojimo 
dieną.

Liepos 22 dieną V. B. Paberžėlių 
kaimo ribose vairavo automobilį bū-
damas 3,73 prom. girtumo.

Vyriškis prisipažino, jog girtas 
sugalvojo nuvažiuoti į Valakėlių 
kaimo parduotuvę. Atsimena, kaip 
gatvėje netoli namų atsitrenkė į kitą 
automobilį ir jį apgadino. Vairuotojo 
teisių nėra įgijęs, turi tik traktorinin-
ko pažymėjimą. Dėl savo netinkamo 
elgesio nuoširdžiai gailisi.

Kaltinamojo ankstesnis teistu-
mas išnykęs, baustas administracine 
tvarka.

Vairavo girtas ir buvo 
konfiskuotas automobilis

Praėjusio šeštadienio pavakare 
Pasvalyje, Joniškėlio g., pakeleivį 
pavėžėti paėmęs pagyvenęs Valakėlių 
kaimo gyventojas, greičiausiai ateityje 
to nebedarys. Ties Valakėliais iš ma-
šinos išleidęs nepažįstamą vyriškį, jis 
grįžo namo. Lipdamas iš automobilio 
geradaris apsižiūrėjęs, kad nebėra pi-
niginės su grynaisiais pinigais ir do-
kumentais. Apvogtas Valakėlių kaimo 
gyventojas nurodė, kad iš viso patyrė 
608 Eur turtinę žalą. Pranešimą apie šį 
nusikaltimą policija gavo šeštadienio 
vakare, 19.22 val.

Po vagišiaus apibūdinimo praėjus 

Pakeleivis apvogė vairuotoją 
kelioms dienoms, policijos pareigūnai 
sulaikė ir apklausė įtariamąjį – Nar-
teikių kaime gyvenantį 43 metų vyrą. 
Turimomis žiniomis, dalį pavogtų pi-
nigų jis jau buvo spėjęs išleisti. 

Rajono policijos komisariato 
Veiklos skyriaus viršininkas Darius 
Indrišiūnas vakar informavo, kad iki-
teisminis tyrimas tęsiamas pagal Bau-
džiamojo kodekso 178 straipsnio „Va-
gystė“ pirmą dalį. Ilgapirščiui gresia 
viena iš šių bausmių: viešieji darbai, 
bauda, laisvės apribojimas, areštas, 
laisvės atėmimas iki trejų metų.

„Darbo“ inf.


